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                                                     MENTORI_PROGRAM DE MENTORAT ARCADIA 2014 
 
ADELA RUSU 

Adela Rusu a absolvit Facultatea de Științe Politice, Universitatea București (licența și master cu 
specializarea studii europene), beneficiind de o bursa la Universitatea de Studii din Verona. În 
timpul facultății, Adela Rusu a participat la diferite conferințe internaționale pentru studenți și a fost 
voluntar în mai multe organizații neguvernamentale. Din 2008, Adela Rusu este director executiv al 
Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România (FOND), ce include 36 
de organizații membre active în domeniul cooperării pentru dezvoltare. Domenii de activitate : 
politica de cooperare pentru dezvoltare la nivel national și European, coordonare rețele, 
reprezentare naționalș/internațională (advocacy, diplomatie neguvernamentala), rețele europene și 

internaționale de ONG-uri în dezvoltare. 
 
ALIN CHINDEA 

Alin e licenţiat în Ştiinţe Politice în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. A urmat un program de 
masterat în politici publice la Universitatea Central Europeană din Budapesta, cu specializare pe 
descentralizare fiscală şi politici internaţionale. A lucrat şase ani pentru Organizaţia Internaţională 
pentru Migraţie (OIM), unde a implementat şi dezvoltat proiecte în domeniul migraţiei, inclusiv 
proiecte privind migraţia forţei de muncă, integrarea imigranţilor, copiii separaţi de părinţii emigranţi, 
minorii migranţi neînsoţiţi, şi relocarea de refugiaţi. De asemenea, a lucrat pentru Înaltul Comisariat 
pentru Refugiați al Națiunilor Unite (UNHCR), Reprezentanța Regională pentru Europa Centrală în 
cadrul unui proiect privind integrarea refugiaților. În prezent, Alin oferă consultanță de cercetare 

biroului OIM Ungaria într-un proiect privind integrarea imigranților înainte de sosirea în țara gazdă. 
 
ANCA STOICA 

Anca Stoica este managerul proiectului Noul Parteneriat de Cooperare cu România in Domeniul 
Asistentei pentru Dezvoltare din partea Centrul Regional UNDP pentru Europa şi Asia Centrală. În 
această calitate, Anca asigură suportul tehnic pentru Ministerul Afacerilor Externe în planificarea, 
implementarea, monitorizarea şi evaluare proiectelor finanțate de România în domeniul cooperării 
pentru dezvoltare. De asemenea, Anca este responsabilă de crearea de noi parteneriate şi proiecte 
pentru susţinerea eforturilor de cooperare Sud-Sud ale României ca parte a contribuției României la 
scena globală a cooperării pentru dezvoltare. Pe parcursul celor 7 ani de experienţă în cadrul 
UNDP, Anca a abordat și alte tematici, precum: lupta împotriva corupției, administrație publică şi 
asistenţă electorală. 

 
ANDRA TĂNASE 

Andra Tănase are o experienţă profesională bogată, studiind şi locuind în Austria, Italia, Norvegia, 
Spania, Costa Rica, România şi SUA.  Expertiza sa include susţinerea de traininguri internaţionale şi 
facilitare, cercetare în domeniul păcii şi dezvoltării, coordonare de programe cu diverse tematici 
precum, menţinerea păcii şi transformarea conflictului, lobby şi advocacy, cartografierea (analiza) 
conflictului, dezvoltare pentru cooperare, educaţie pentru dezvoltare, drepturile omului, comunicare 
multiculturală şi management organizaţional. Ea a lucrat în misuni pe termen scurt de 
păstrarea/menţinerea a păcii şi dezvoltare în Republica Moldova, Transnistria, Thailanda, Gambia, 
Nicaragua şi Nepal.  A absolvit masterul de Metode de cercetare şi Analiză a datelor în Ştiinţele 
Sociale din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai şi un alt program de master Peace and Development 

Studies în cadrul Universităţii UN for Peace din Costa Rica, iar diploma de licenţă a obţinut-o în domeniul Economiei şi 
Studiilor Internaţionale de la Macalester College din SUA. Ca și consultant a susținut traininguri și a fost implicată în 
activități de facilitare pentru Travel for Peace Norway, Save the Children, UN University for Peace, United World 
Colleges, Horizont 3000, Sudwind, DEEEP, Red Cross, Scouts România şi alte ong-uri din Europa. În prezent 
Andra Tănase deţine funcţia de director executiv la PATRIR.  
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ARMAND GOȘU 
 

 
Armand Goșu este Editor Şef la Revista 22 şi profesor asociat  al Departamentului de Ştiinţe 
Politice în cadrul  Universităţii Bucureşti. Dl Goșu are o bogată  experienţă ca şi consilier în cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe pentru probleme legate de ţările ex-sovietice. De asemenea, dl 
Goșu a lucrat ca şi cercetător timp de 2 ani la Institutul Român pentru studierea istoriei recente din 
Bucureşti şi  10 ani  la Academia Română în cadrul Institutului de Istorie N.Iorga.  
 
 

 
 
CRISTINA BÎRSAN 

 
Absolventă a MA Comunicare și Marketing (ASE-2004) și a MA în Studii de Dezvoltare 
Internațională în cadrul Facultății de Filosofie, București (2010-2012), Cristina a început o carieră 
în același domeniu încă din 2009, dupa 10 ani de experiență în agenții de publicitate și de media 
din România. Primul pas l-a facut cu OSCE (Organizația pentru Securitate și Cooperare în 
Europa) in 2009, continuând cu UNDP Romania în 2010 si 2011, apoi UNDP și UNV Indonesia și 
continuând la sediul central al UNV în Bonn din mai 2013 pana în prezent. Munca pentru și cu 
voluntarii Națiunilor Unite o inspiră cel mai mult, oferindu-i dovada cea mai clară ca "mai binele” la 
nivel de individ, la nivel de comunitățișsi până la cel global vine din contribuția fiecăruia dintre noi 
pentru pace și dezvoltare. 

 
 
 
DANIELA STOICESCU 
 

Daniela este expert în evaluarea intervențiilor de dezvoltare internațională. Absolventă de studii 
universitare in Științe Politice și Dezvoltare Internațională în Canada si Franța, Daniela  a activat în 
ultimii 7 ani în domeniul consultanței cu preoponderentă pe zona de evaluare  proiecte și programe 
Temele evaluărilor la care a participat variază de la educație, la microfinanțe, la rezolvarea 
conflictelor și dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii. În prezent, Daniela lucreaza în divizia de 
evaluare a Băncii Europene de Investiții.  
 
 

 
IULIANA RADEA 

 
Iuliana este activă în sectorul neguvernamental de aproape 10 ani, fiind implicată în diverse 
inițiative și proiecte la nivel local, național și internațional. Este specializată în educație pentru 
dezvoltare, educație globală și promovarea domeniului cooperării internaționale pentru dezvoltare. 
Expertiza sa include de asemenea și managementul de proiect, training și facilitare, management 
de eveniment. Iuliana a lucrat pe proiecte cu finanșare europeană sau națională cu ONG-uri 
românești și europene, iar in ultimii 4 ani a coordonat Grupul de Lucru pentru Educație pentru 
Dezvoltare din cadrul FOND (Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din 
România). 
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MĂDĂLINA PRUNĂ 

 
Mădălina a lucrat ca şi consultant în domeniul comerţului şi a mediului de afaceri atât la  Comisia 
Europeană (DG DEV)  cât şi la Banca Mondială (International Finance Corporation). A absolvit un 
program de studii MPAID (Master of Public Administration and International Development) în 
domeniul economiei pentru dezvoltare la Harvard Kennedy School of Government,  studii 
masterale în domeniul comunicarii şi relaţiilor publice la SNSPA Bucureşti şi studii de licenţă în 
business la ASE Bucureşti. Mădălina a voluntariat în cadrul mai multor organizaţii precum AISEC, 
Viitor Plus, ARCADIA şi a lucrat în domeniul implementării de proiecte la Bollore Africa Logistics. 

 
 
 
SERGIU MIȘCOIU 

Sergiu Mișcoiu  este conferențiar abilitat la Facultatea de Studii Europene din Cluj, unde a 
obţinut licenţa şi titlul de master în Studii Europene, acesta din urmă dublat de diploma de studii 
aprofundate în ştiinţe politice la Paris-Est Marne-la-Vallée (Franţa). Este doctor în ştiinţe politice 
al Universităţii Paris-Est Marne-la-Vallée şi doctor în istorie al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-
Napoca. Din 2010 este conducător de doctorate la Universitatea Paris-Est și din 2012 și la 
Universitatea Babeș-Bolyai. Domeniile sale de interes sunt teoriile constructiviste şi alternative 
aplicate formării şi funcţionării comunităţilor politice şi, mai ales, emergenţei grupurilor radicale şi 
extremiste. Este autor a patru cărţi, co-autor si co-editor a zece volume naţionale şi 
internaţionale, autor al patruzeci de articole publicate în România, Franţa, Germania, Marea 

Britanie, SUA, Belgia, Benin, Moldova şi Ungaria 
 
 
STEFAN CIBIAN 

Ştefan Cibian este  profesor invitat la programul de master de Dezvoltare Internaţională din 
cadrul Departamentului de Ştiinţe Politice- Universitatea Babeş-Bolyai şi coordonator de 
programe la Asociaţia pentru Relaţii Comunitare (ARC) - Programul Fundaţii Comunitare. 
Interesele sale de cercetare includ teoria relaţiilor internaţionale şi politica de dezvoltare, ajutorul 
pentru dezvoltare, organizaţii internaţionale, consolidarea păcii, politici de sănătate la nivel global 
precum şi consolidarea statelor cu un accent deosebit pe Africa Sub-sahariană. Stefan deţine o 
diplomă de licență în Ştiinţe Politice şi o diplomă de licență în Drept în urma studiilor efectuate la 
 Univesitatea Babeș-Bolyai, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea din 
Salzbourg si Universitatea din Ljubljana. Stefan deţine o diplomă de master în politici publice şi o 

diplomă de doctor în Ştiinţe Politice - Relaţii Internaţionale şi Studii Europene ambele de la Central European 
University (CEU). Stefan a lucrat pentru Comisia Europeana în Bruxelles  şi Dakar şi a fost asistent universitar la CEU. 
 
 


